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Aurkezpena
“Adikzioak eta generoa”

Garai batean, adikzioez hitz egiten zenean tabakoa, alkohola, 
kanabisa, marihuana, kokaina eta antzeko substantziei buruz 
jarduten zen. Azken urteetan adikzio nahasmenduak eragiten 
dituzten jokaerak hasi dira agertzen. Ausazko joko eta apustuekin, 
erosketa, Internet eta bideo-jokoekin, besteak beste, lotutako 
jokabideez ari gara.

Generoaz ari garenean, ikusten dugu aldeak daudela jokabide 
horietan. Ludopatiaren kasuan, adibidez, ikusten da gehiago 
ematen dela gizonezkoengan, eta nerabezaroan edo adin 
nagusiko gazteak direnean hasten direla. Emakumeak beranduago 
hasten dira horretan, gaixotasuna bizkorrago garatzen bada 
ere gizonezkoengan baino. Emakumeek sarriago izaten dute 
nahasmendu afektibo komorbido bat gizonezkoek baino, eta 
gizonezkoek nahasmendu gehiago dituzte alkohol gehiegikeria 
edo mendekotasunagatik eta nortasunaren nahasmendu antisozial 
gehiago dute.

Gizonaren kasuan, jokoan aritzen denean sentsazio bila dabil 
normalean. Emakumeengan, aldiz, bakardadea eta arazo 
pertsonaletatik ihes egin nahia dira joko-mendekotasunera bultzatzen 
dituzten arrazoi nagusiak, eta jokora jotzen dute depresioa eta 
antsietatea bezalako gogo-aldarteei aurreko egiteko modu bezala. 

Genero kontuan bada beste alde bat ere. Jokoan erortzen direnak 
gizonezkoak badira, gaixotzat hartu izaten dira. Aldiz, emakumezkoak 
direnean, gizartea ez da horren ulerbera horiekin, gaitzetsi egiten du 
euren jokaera eta biziotsuak dira jendearen begietara, ez gaixoak, 
estigma bat dutelarik euren bizkar gainean. Horren zioz, emakumeei 
gizonezkoei baino askoz gehiago kostatzen zaie arazo bat dutela 
onartzea eta laguntza terapeutiko bila hastea. 
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Halaber, eta generoaren haritik, jokabide batzuk errazago onartzen 
dira gizartean beste batzuk baino. Jokoa gizonezkoei lotzen da 
gehiago, adibidez erosketen edo gizarte-sareen aldean, gehienbat 
emakumezkoei loturik baitira.

Zenbaki honetan adikzioetan generoaren ikuspegitik sakondu nahi 
dugu. Horretarako, Gemma Altell psikologa soziala elkarrizketatu dugu. 
Droga-mendekotasuneko Masterra du Bartzelonako Unibertsitatean 
eginda eta genero eta indarkeria matxisten gainean aditua da.

Bestetik, ausazko jokoekin arazoak dituen emakume baten lekukotza 
jaso dugu, eta emakumea izaki adikzio batekin nola bizi izan den eta 
nola bizi duen kontatzen digu bertan.

Bukatzeko, konturatzen gara emakumea ikusezina dela ludopatiaz 
aritzen garenean. ASAJER elkarteak duela zenbait urte emakumeen 
ludopatia ikusarazteko asmoz abian jarri zuen kanpaina baten berri 
ematen dugu. Kanpainak Eta zuk... ikusten nauzu? Azalera dezagun 
emakumeen ludopatia zuen goiburu.

Jokoaren, erosketen, Interneten eta gisakoen mendekotasuna 
duten emakumeenganako arreta hobetzeko asmoz, ASAJERek 
horiei laguntzeko talde espezifiko bat jarri zuen abian orain 2 urte eta, 
horri esker, handitu egin dira tratamenduari genero ikuspegi batez 
heltzeko aukerak. Hemendik gure esker ona adierazi nahi diegu 
taldea osatzen duten emakume guztiei, euren parte-hartze eta 
entregarekin aberastu egiten baita kaltetutako pertsonei laguntza 
emateko elkartearen egitekoa. 

Ana Herrezuelo
ASAJEReko Psikologa
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Zein da, zure ustez, adikzioen egungo errealitatea genero ikuspegi 
batetik begiratuta?

Arazoaren ikusgaitasunean gauzak hobetu badira ere, emakumeek 
tratamenduak eskura izateko eta horiekin jarraitzeko zailtasun 
handiago dituzte oraindik. Ikusezintasun handiago dago prebentzio 
programetan eta, oro har, zigor sozial handiagoa jasotzen dute. 
Eta tratamendua eskura izateko eta horrekin jarraitzeko ondoren 
dituzten zailtasunek zigor sozial handiago horretan dute oinarria. Hori 
horrela da arretarako zerbitzuak proposamen androzentriko batetik 
abiatuz diseinatu izan direlako, hori baita gizartean zabaldurik 
dagoen eredua, gizonezko, adin ertaineko eta arraza zuriko subjektu 
bakarraren eredua, alegia, intersekzionalitatetik begiratuta, elkar 
ulertzeko nolabait esatearren. Eredu horretatik kanpo geratzen 
den ezein aniztasun ez dago integratuta eta ezin da egokitu 
sistemaren diseinura, kasu honetan arretaren diseinura. Izan ere, 
emakumeen kasuan ez gara kolektibo batez ari, herritarren erdiaz 
ari gara. Eta adikzioa izateagatik emakumeek jasaten duten zigor 
soziala askoz handiagoa denez gizonezkoen aldean eta sistemak 
gizonezkoentzat pentsatuta daudenez, emakumeek beranduago 
jotzen dute, esaterako, tratamendu batera. Sentitzen dute euren 
beharrak ez direla kontuan hartzen, adibidez etxeko erantzukizunei 
buruz. Etxeko erantzukizunak ez dira, berez, eurenak emakume 
izateagatik, gizarteak egozten dizkie emakumeei familia eta 
zainketa erantzukizun horiek, eta baita etxeko lanenak ere. Hortaz, 
bada, kontu horiei ezin badiegu konponbide bat jarri, emakumeek 
ezin dute jo tratamendura gizonek bezalako erraztasunarekin. 
Aurrerapenak eman dira, sentiberatasun eta prestakuntza hobea 
dute egun profesionalek, eta horrek lagundu egin du generoari 
begiratzeko eta arazoari ikusgarritasuna emateko orduan. Nolanahi 
ere, esango nuke emakumeak arauaren salbuespen balira bezala 
segitzen direla tratatzen.

Adikzioak genero-ikuspegitik
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Ausazko joko eta apustuak hizpide hartuta, ikusten da emakumea 
ikusezin dagoela. Nola ikustaraz daiteke adikzio mota hori duten 
emakumeen errealitatea?

Egia da ausazko jokoen mendekotasunean ikusezintasun 
handiagoa ematen dela emakumeengan, substantziekiko 
adikzioan gertatu izan den moduan. Kontua sinplea da, 
substantziekiko adikzioan baino geroago ari da txertatzen genero 
ikuspegia ausazko jokoekiko adikzioan. Substantziekiko adikzioek 
eragindako egoera bera ari da bizitzen, beraz, baina urte batzuen 
atzerapenarekin. Ausazko jokoetan, gainera, ikusezintasun hori 
ahalbidetzen eta indartzen dute online jokoek, anonimotasuna 
eskaintzen baitute. Emakumeek estigma handiagoa pairatzen 
dute ausazko jokoekin, edozein mendekotasunekin gertatzen 
zaion legez.

Beste alde batetik, norberaren prestigioa osagai indartsua da 
ausazko jokoetan, ez hainbeste horrekiko den adikzioan, baizik 
eta hainbat jokok –pokerrak, kasu– eskatzen duten trebeziagatik.

Ildo horretan, emakumeei prestigioa eman dakieke ausazko 
jokoetan aritzea, eremu maskulinizatu batean euren trebetasuna 
erakusteko aukera dutelakoan. Errealitate gordin bat du, ordea, 
emakume horrek zain; izan ere, zigor sozialaren begirada jasoko 
du, prestigiozko begirada ordez, emakume bati eragiten dion 
beste edozein adikzio bezala. Garrantzitsua izango litzateke arazo 
hori ikusgarri egitea, ez estigma areagotzeko asmoz, baizik eta 
ulertzeko zein diren ausazko jokoetarako adikzioa duen emakume 
bat gizonezko batek baino zigor handiagoa jaso behar izatera 
daramatzaten gizarte baldintzatzaileak.

Adikzio batzuk usuago ematen dira gizonezkoengan eta beste 
batzuk emakumezkoengan, ados zaude horrekin? eta baiezkoan 
bazaude, zergatik gertatzen da hori?

Bai, badira adikzioak sarriago ematen direnak gizonezkoetan eta 
beste batzuk emakumezkoetan. Substantzien kasuan, adibidez, 

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 

Adikzioak genero-ikuspegitik
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esaten da emakumeek hautazkoak diren legezko drogak 
aukeratzen dituztela, hala nola psikofarmakoak, alkohola eta 
tabakoa. Legez kanpoko drogetan, bestalde, emakumeek usuago 
egiten dute kanabisaren alde eta ez kokainaren alde. Zerikusia du 
horien legezko egoerarekin. Zergatik? Genero sozializazioagatik, 
estigma gutxiago jasoko dutelako baldin substantziak legezkoak 
badira. Kritika gutxiago jasoko dute, zigor txikiagoa. Eta genero 
sozializazioarekin jarraituz, sozio-adikzioei heltzen badiegu, ikusten 
da logikoa dela, adibidez, emakumezkoek erosketekiko eta 
gizonezkoek, berriz, online jokoekiko mendekotasuna agertzea. 
Edo gizarte sareetara lotutako neskak edo online jokoetara 
kateatutako mutilak ikustea. Horren arrazoia ez datza gizonaren 
edo emakumearen izatasunean, jaiotzen garenetik ikasten 
dugun gizarte kontzepzioak bultzatzen gaitu horretara, hark 
esaten baitigu zein den geure rola eta zein toki dugu munduan. 
Gizonezkoetan, adibidez, online jokoak nabarmentzen dira, 
nerabeei begira indarkeriarekin zerikusi handiago duten jokoak, 
kasu. Baina eurekin berekin dute zerikusia, genero maskulinoaren 
sozializaziotik eratorritako alderdi batzuei erantzuten dien 
heinean. Emakumezkoengan, aldiz, gure genero sozializazioan 
eta geure autoestimuaren eraikuntzan askoz toki handiago 
du bestearenganako –izan emakumezkoa, izan gizonezkoa– 
aintzatespenak. Hori dela eta, eragin handiagoa du besteekiko 
harremanarekin zerikusia duen guztiak, eta erosketen kasuan, 
adibidez, galant eta irudi eder batez azaltzearekin.

Adikzioen tratamenduei dagokionez, emakumeak zeregin 
garrantzitsua betetzen du familiaren baitan. Emakumea zergatik 
uste duzu gehiago inplikatzen dela arazoaren konponbide bila?

Genero-agindua bide, emakumezkoek erantzukizun handiago 
dugu maite ditugun pertsonen zainketan. Generoaren eraikuntza 
sozialak bizitzarako eskaintzen digun zeregin nagusietako bat da, 
izan. Horrenbestez, emakumeak ezinbestean engaiatu beharra 
du ingurukoak zaintzera, bere buruaren aurretik gainera, agindu 

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 

Adikzioak genero-ikuspegitik
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hori duelako gainean eta hori delako emakumeengandik espero 
dena. Hala ez denean, mendekotasuna duten emakumeak dira 
horren adibide. Emakume horiei besteak zaintzeko ezgauza balira 
bezala begiratu ohi zaie. Zaintzailearen roletik irtenez gero, zigor 
sozial handia du zain emakumezko batek.

Gizonek zergatik ez diete horrenbesteko laguntzarik eskaintzen 
adikzioa duten emakumeei?

Txanponaren bestaldea da hori. Emakumeak “gizon eza” gara, 
ulertzeko moduan esatearren. Gizona da subjektu unibertsala, 
eta emakumeak alderdi positibo horren alderdi negatiboa 
gara. Antzinako argazkiek zituzten negatiboen moduan. Gizon 
batengandik ez da espero norbaiten zaintzan aritzerik, gutxiago 
oraindik emakume kaltebera baten zaintzan. Emakumea, izan 
ere, zaintzen aritzeko dago mundu honetan, bere kontura dauden 
pertsonak zaintzeko, eta, hain zuzen ere, gizonezkoak zaintzeko 
hein handi batean. Gizona egoera horretan aurkitzen denean, 
ez du ikusten bere erantzukizuna ere badenik. Jakina, badaude 
aldeak gizonezko batzuengandik bestera. Gizonek ez dute rol hori 
kategoria moduan hartzen, halaxe ageri da adikzioa dutenak 
artatzeko eskaintzen ditugun zerbitzu anitzetan.

Publizitatean, gizonezkoaren nagusitzea ageri da normalean, eta 
emakumezkoa apaingarri modura dago. Nola egin daiteke horri 
aurre genero ikuspegi batetik?

Galdera interesgarria. Ausazko jokoetako publizitateak azken 
batean egiten duena, egiatan, gizarte patriarkalaren egitura 
erreproduzitzea da. Horren beste elementu bat da.

Nola egin horri aurre? Jokoaren gaiari bai gizonezkoentzat bai 
emakumezkoentzat duen adikzio-gaitasuna kontuan hartuz heldu 
behar litzaioke, emakumezkoei eskaini ohi zaien rol hori deseginez 
horrela, hau da, jokoan ere rol bat egozteari utziz eta ohartaraziz 
ausazko jokoen agertokia, hain zuzen, genero-rolak oso lerraturik 

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 
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dauden gune bat izan ohi dela eta, ildo horretan, gune oso 
matxista eta tradizionala dela. Egungo logika feministaren 
ikuspegitik, horrek ez du tokirik.

Ausazko joko eta apustuekiko adikzioan, emakumeek zigor sozial 
handiagoa jasaten dute eta, ondorioz, pertsona zikin, lotsagabe 
eta biziotsu sentiarazten dituzte. Nola egin daiteke aurre errealitate 
horri berdintasunaren ikuspegitik?

Substantziekiko adikzioan ematen den zigor sozial handiago hori 
bera ematen da ausazko jokoetan ere. Emakumeak okerrago 
sentitzen dira, euren roletan ez delako halakorik aurreikusten. 
Emakumeentzat, jokoa urraketa bat da, drogak hartzea den 
moduan. Errudun sentitzen dira orduan, sentitzen dute horrek 
eragina izango duela euren bizitzan, eta halaxe da gainera, 
gizonezkoen kasuan baino gehiago ez bailuke ere izan behar. 
Gertatzen dena da ardura handiagorekin sentitzen direla 
adikzioagatik kontuan izateari uzten dieten betebeharren 
gainean. Emakume bat mendekotasun egoera horretara 
bultzatu duen egoera globalari erreparatuz aztertu behar 
da. Zergatik heldu den horra. Askotan genero-aginduekin du 
zerikusia, gehiegizko exijentzia bat sentiarazten baitiote hainbat 
erantzukizunen aurrean. Egoera bakoitza aztertu behar da, baina 
horien errugabetzetik abiatu beharko litzateke. Erakutsiz ez direla 
okerragoak emakume izanik adikzio bat izateagatik. Jokabide edo 
substantzia baten mende jausteko gaitasuna gizonezkoengan 
eta emakumezkoengan, bietan dago, eta emakumeak ez dira 
horregatik okerragoak.

Prebentzioaren arlora etorrita, badago genero ikuspegi batetik 
adikzioak prebenitzera zuzentzen ari den ekintzarik? Zer ekintza 
burutu daitezke, eta zer ekintza ez dira ari burutzen? 

Ez dakit zerbait egiten ari diren ausazko jokoen prebentzioan. 
Bada drogen eremuan genero ikuspegiarekin saiatzen den 

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 
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prebentzio programarik. Horietan, jokoan hastera bultzatzen 
dituzten arrazoiak identifikatu nahian dabiltza, zein diren kontsumo 
horretara jotzeko moduak, zein erabilera egiten duten horietaz 
gizonezkoek eta emakumezkoek, normalean ez baitira berberak 
izaten. Ez dira berberak izaten, sozializazio ezberdina bizi izan 
dutelako. Eta prebentzioan asko ari dira lantzen emakumezkoa 
izateagatik dituzten arrisku eratorri edo bereziak, batik bat 
gaueko aisialdiko espazioetan, indarkeria sexuala hor baitago, 
zeren jokoaren kontsumoarekin ez badu ere zerikusirik kontsumo 
horrek emakumea egoera zaurgarriago batera darama. Senak 
esaten dit hala gertatzen dela jokorako espazioetan, online 
jokoetan ez, jakina, baina bai aurrez aurrekoetan, nahiz eta 
online jokoan jazarpen digitala gerta daitekeen. Ez dut datu 
zehatzik, baina baliteke halakorik gertatzea. Horrelakoetan 
garbi izan behar da prebentzioa arazoa dagoen tokira zuzendu 
behar dela, eta arazoa da erasoa norengana zuzentzen den eta 
zerk jartzen dituen emakumezkoak egoera zaurgarriago baten 
aurrean, dela substantziekiko adikzio batean dela jokoaren 
kontuan. Alde batetik, emakumeen berezitasunei erreparatu 
behar zaie, zergatik hasten diren substantzien edo jokoaren 
kontsumoan, zerk bultzatzen dituen horretan jarraitzera; helburua 
da prebentzio espezifiko eta bereiztu bat burutzea gizonezko nola 
emakumezkoentzat, aldi berean arriskuez kontziente izatera eta 
arrisku horiekin kritiko izatera eramango dituena, ez dituztenak 
onartuko jokoan aritzeagatik berezkoak balira bezala.

Gure kolektiboan, adikzioaren arazoari bakardadean aurre egin 
beharrean diren emakumeak eta familiak lagundurik (normalean, 
emazteek) datozen gizonezkoak ari gara ikusten. Zein dela uste 
duzu alde horren arrazoia? Nola lagun daiteke bakarrik datozen 
emakume horiei?

Familiaren kasuan, zeuk azaldu bezalaxe gertatzen da. Egitez, 
familiari buruz arestian egindako galderetan aipatzen genuen 

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 
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gauza bera da. Emakumeek nola estigma handiagoa duten, 
euren familiek okerrago bizi dute joko arazo edo adikzio bat 
edo substantziekiko adikzio bat izatea, emakume izateagatik. 
Hori dela eta, emakumezkoek familia egoera hondatuagoa 
dute. Gizonezkoak zaintzeko aginduak askoz pisu gehiago du. 
Emakumeok haurren pare jartzen gaituzte erabakiak hartzeko 
orduan, baina epaitu ere gehiago egiten gaituzte. Gizonezkoei 
onartu egiten zaie umetasunez jokatzea zaintzan, eta beraz, 
gehiago laguntzen zaie. Horregatik dago alde hori, genero-
sozializazio bereizgarri hori jasotzen dugulako, desberdintasun 
egoera batean, eskubide gutxiagoko batean jartzen gaituena, 
beraz, eta familian tratu okerragoa jasotzera garamatzana.

Emakumezko horiei lagun daiteke autolaguntza taldeak eratuz 
eta familiekin lan eginez desberdintasun hori ulertu eta identifika 
dezaten, bere buruari barkatzera iristera hel daitezen lan eginez 
eta onartuz ezen, familiarekin ongi ez egonik ere, helburua ez dela 
beti familiarekin ongi egotea. Ikusi behar zelako familia den. Esan 
nahi baita, harremanezko alderdi oso hori landuz.

Elkarrizketa
Gemma Altell And. 
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Ludopatian
badago genero ezberdintasunik?

MERCEDES DUT IZENA. NIRE BIZIPENA KONTATZEN DIZUET, ETA 
BIZITAKOAGATIK ESAN DEZAKET HEMEN ERE BADELA GENERO 
EZBERDINTASUNA.

Nire kasuan, bidegabeko jabetze bat egin nuen nire bizilagunen 
komunitatean, txanpon makinekin nuen neurrigabeko 
ohituraren ondorioz. Hortik aurrera, biraoak jasotzen hasi nintzen: 
“urdanga”, “puta”, “biziotsua”, “gaiztoa”... 

Nire atariko emakumezko auzokide batek ludopatia arazoak 
dituen suhi bat du, eta kalean bukatu zuten horren emazte 
eta alabak. Gizon hori “gaixo dagoen gizajo bat da, oso 
gaizki pasatu du; gizajoa onbera hutsa da, ez zen konturatzen 
zer egiten zuen”. Auzokide horrek berak, aldiz, denetik esan 
izan dit egoera berberaren aurrean, polita naizela izan ezik.

Guk, emakumeok izaki, superwoman-ak izan beharra dugu. 
Gizonek ezin dute guztiarekin, “gizagaixo” batzuk baino ez dira.

Gizonezkook zein emakumezkook, pertsonak gara guztiok. 
Berdin dio gizonezkoa edo emakumezkoa izan, denok 
gaude gaixo, denok dugu adikzio bat. Familiarentzat eta 
inguruko jendearentzat gu “mozkorra” gara, “drogazalea” 
eta, ludopatiaz ari garenean, “biziotsua”. Etsipen franko 
jasaten dugu, jendeak ez digu ulertzen; izan ere, emakume 
batek ezin du adikziorik izan. Orbangabeak izan beharra 
dugu beti, ama onak, alaba onak, emazte onak, garbiak, 
atseginak, ulerberak, sentsualak, psikologak...
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Geure bizitza eta besteen bizitza ere aurrera atera beharrean 
gara. 

Alabaina, gabeziak dituzten pertsona batzuk besterik ez gara, 
guztion modua; denok, gizon zein emakumeok, entzunak izateko, 
mimatuak eta lagunduak izateko beharra dugu, beharra dugu 
geure inguruak ulertuak izateko, eurak, gizonak, ulertuak diren 
moduan. Guk, lotsa sentitzen dugu halakoak izateagatik eta 
mendekotasun bat izateagatik. Biziotsuak garela esaten diogu 
geure buruari, baina ez dakigu gaixo gaudela; geure burua 
hebaintzen dugu, geure burua epaitzen dugu ezin konta ahala 
biraorekin, harik eta hondoa jo eta laguntza eskatzen duzun 
arte. Nire kasuan, ASAJER izan da.

ADORE HANDIA ADIKZIO BAT JASATEN ARI DIREN 

EMAKUME GUZTIENTZAT

Ludopatian
badago genero ezberdintasunik?

“



Kanpaina
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“Elkartera bertaratzen den emakumea eragindako gizonezko baten 
ama, adiskidea, emaztea, laguna, neskalaguna edota arreba izaten da. 
Kasu gehienetan haren osatze-prozesuan parte hartuko du, bidelagun 
izango du zailtasunez beteriko bidean. Gainera, emakume horrek bere 
sentimenduak, emozioak, zalantzak eta beldurrak ere landu beharko ditu.

Baina bada ausazko jokoarekin, diruarekin eta apustuarekin arazoak 
dituen emakumea ere, egunero jokatu eta galtzen duelarik sufritzen ari 
dena, makina, kartoi eta, zergatik ez, mugikorraren edota ordenagailuaren 
aurrean orduak ematen ez dituenean, jokoan, lana ahantziz eta familia 
alde batera utziz, eguna biribila ez dela iruditzen zaiona; bada emakume 
hori... EZ DA ELKARTERA BERTARATZEN

Baina..., gizartea gai ote da hori ikusteko? Gauza “bera” al dira arazoak 
dituen emakume jokalaria eta arazoak dituen gizon jokalaria? Emakumeari 
babesa ematen al zaio, gizonari ematen zaion moduan? Ez dezagun 
begirada aldendu “ia ikusezina” izan arren hor dagoen egoera baten 
aurrean: beren adikzioa alde batera uzteko bakarkako borrokan murgildu 
behar izaten diren eragindako emakumeen egoera”.

Kanpaina ETA ZUK,... IKUSTEN NAUZU?
Azalera dezagun emakumeen ludopatia



Gomendioa

Jokuz kanpo
 Aldizkaria
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Gomendatutako liburua

Zer da denbora-pasagarri bat? Zer da mendekotasun bat? Noiz maitatzen 
dugu eta noiz gara maitatuak izatearen mendeko? Noiz gainditzen ditugu 
esparru horiek banantzen dituzten mugak? Eta batez ere: nola bideratzen 
da mendekotasunen hutsunean erori den bizitza bat?

Rebeca, Zorel eta Camila, hiru emakume arrunt, hainbat pertsonen 
bizitza antzekoak dituztenak, beharbada gure antzekoak izango dira 
nolabait. Baina haietako bakoitzak sumendi bati aukera eman dio 
bere arimaren baitan erupzioa egiteko, eta hori gelditu beharra dago 
berandu izan baino lehen.

«Emakumeak ihesean» obrak mendekotasun garaikideek eragiten 
dituzten hondamenak azaltzen ditu.

Rose Marie Tapia

Fitxa teknikoa

Argitaratze-data: Agosto 2009

Orrialde-kopurua: 155

Argitaletxea: Proyecto Cultural 
Siembra de Lectores

Portada: Manuel López

EMAKUMEAK
IHESEAN
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Gomendatutako filma

LUCKY GIRL
(MY DAUGHTER’S 
SECRET LIFE)

Zuzendaria: John Fawcett

Herrialdea: Canadá

Urtea: 2001

Generoa: Drama

Iraupena: 1h 40m

Antzezleak: Elisha Cuthbert,  
Sherry Miller,  Evan Sabba,  
Greg Ellwand,  Sarah Osman, 
Jonathan Whittaker,  Charlotte Sullivan,  Victoria Snow,  Jordan 
Walker,  Steve Ross, Jordan Madley

Sinopsia: Kaitlyn (Elisha Cuthbert) Bigarren Hezkuntzako ikaslea da 
eta apustuekin obsesionatuta dago. Ondorioz, zor ugari pilatzen 
ditu. Bere mendekotasunaren eraginez, halaber, tentsio handiak 
bizi ditu bere senideekin.


